Week 16

2018-2019

Belangrijke data:
15 april
15 april
16 april
17 april
17 april
17 april
8 mei
24 juni

Schoolvoetbal Jongens en Meisjes groep 6
Voorlichting Be Active Bovenbouw (fiets mee!)
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
Koningsontbijt groep 1 t/m 6 en Koningslunch groep 7/8
Koningsspelen groep 1 t/m 6
Koningsspelen bovenbouw
Schoolreis groep 1 t/m 8

De pasapas om lekker op koningsspelendag te dansen!
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
Koningsontbijt 17 april groepen 1 t/m 6
De kinderen van groep 1 t/m 6 hoeven thuis niet te ontbijten, want dat gaan
we doen op school.
Wij zorgen dit keer voor bestek, beker en bordje dus geen vuile vaat thuis op
woensdagmiddag. Groep 7/8: wel thuis ontbijten hoor! Jullie lunchen gezellig na de IEP-toets.
Koningslunch bovenbouw
Zoals bekend zal de Koningsspelen van jaar 1-6 samenvallen met de IEP toets van jaar 7/8. Bij de
Koningsspelen hoort altijd een goed ontbijt, om genoeg energie te hebben voor het dagje
sporten. Om de concentratie voor jaar 7/8 vast te houden, gaan we met hen NIET ontbijten, maar
lunchen om met elkaar te vieren dat we de IEP goed afgerond hebben.
Het is dus de bedoeling dat jaar 7/8 wel ontbeten heeft voordat ze naar school komen. De lunch
voor groep 7/8 zal hetzelfde bevatten als het koningsontbijt. Wanneer de leerlingen extra dingen
van thuis willen meenemen om het net wat feestelijker te maken is dit goed.
Koningsspelen 17 april groepen 1 t/m 6 in de Veluwehal
Het lijkt wel een schoolreisje: om half tien vertrekken we met de bus naar de Veluwehal waar we
in circuitvorm gaan sporten en spelen.
Kom gezellig in het oranje. De koning is tenslotte bijna jarig. Neem alleen gymschoenen mee.
Eten en drinken voor tussendoor hoef je niet mee te nemen. Bouchra en Leyla van de OR
verzorgen dit.
Om kwart over twaalf arriveren we weer op school.
Onderbouw
Vanwege de activiteiten aanstaande woensdag zullen we Pasen op een bescheiden manier vieren
in de klas. Neem gewoon tussendoortje en lunch mee op deze donderdag.
Schoolfotograaf
Vorige week woensdag heeft de fotograaf iedereen op de foto gezet. Dank je wel Sonja voor je
hulp.Wij verwachten dat de foto’s maandag 13 mei klaar zullen zijn. (drukke tijd en meivakantie)
Beste ouders/verzorgers,
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Van de Medezeggenschapsraad
Aan het eind van dit schooljaar zit voor ons de lagere schoolperiode erop.
Daarbij stop ik dan ook met mijn rol binnen de Medezeggenschapsraad.
We zijn daarom dus alvast op zoek naar een ouder/verzorger die deze rol over wil nemen.
Heeft u interesse, of vragen over wat de MR precies doet, meldt u zich gerust bij de leerkracht van
uw kind.
Hartelijke groet, Sabeth Brul voorzitter MR
Snappetgesprekken jaar 4-8
Aankomende week zullen de kinderen van jaar 4-8 individueel een Snappetgesprek hebben met
zijn/haar leerkracht. In dit gesprek gaan we kijken wat hun doelen zijn voor de aankomende tijd op
het gebied van Snappet. Dit om de intrinsieke motivatie te stimuleren en de leerlingen zelf
verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Vraag vooral thuis bij je zoon/dochter na
hoe het gesprek was!
Hieronder een kleine weergave van de rapportage van het gesprek:
Vakken
Groei hier sta ik nu Doel dit wil ik
Groei dit ben ik Gelukt? Heb je de
nog groeien
echt gegroeid
groei behaald?
Spelling
Rekenen
Taal
Automatiseren
Technisch lezen
Hoe ga ik mijn
doelen bereiken?
Waar ga ik deze
periode aan
werken?

Doorgang naar de peuterspeelzaal
JAAAA, het is gerealiseerd.
Alle vaders en moeders die ook kinderen op de
Bereboot hebben, kunnen nu door de nieuwe
doorgang!
Er komt nog een hek in de opening zodat de
peuters op hun eigen plein blijven. En als ze
komen spelen met de onderbouw, doen we het hek
lekker open.

Tevredenheidsonderzoek
U ontvangt binnenkort een link met de vragenlijst.
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Vakantierooster 2018-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019

Blz. 3
Nieuwsflits Week 16

Schooljaar 2018-2019

Daltonschool Lange Voren

